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>> 01 | In dit nummer...
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>> 02 | Voorwoord
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Ahoi Ijsberenvrienden

Hier is hij dan... het langverwachte Dybke 22. 

Grz en tot aan de vijver



>>

De Provincie Oost-Vlaanderen en het 
stadsbestuur van Dendermonde sloegen 
de handen in elkaar en organiseerden 
een sportcarrousel. De bedoeling was 
om inwoners van Dendermonde kennis 
te laten maken voor diverse sporten die 
door sportclubs in Dendermonde wer-
den aangeboden. En ook onze ijsberen-
club mocht niet ontbreken of wat dacht 

03 | De sportcarrousel

je. Door een hengelwedstrijd, konden 
we onze getrouwe viijver niet gebruiken 
en moesten we uitwijken naar het buiten 
zwembad van de “Olympos”, dat voor 
de gelegenheid niet verwarmd werd. Het 
water had nochtans een temperatuur van 
20° en voelde aangenaam aan. Het hele 
gebeuren wordt op  touw gezet door Pe-
ter en Hans en ronselden  leden om initia-
tie en demonstratie te geven. Haïno (die 
nog steeds slaperig is op zondag), Stefaan 
(die nog steeds met de minibrommer ri-
jdt), Xavier (die nog steeds moet opletten 
van de deuren), Dorien (tja blijft nog altijd 
Dorien) en na verloop van tijd kwam ook 
nog ons jongste ijsbeerken Aissa (en dat 
blijft nog altijd een Sens) en Peter en Hans 
gingen de geïnteresseerden opvangen. 

De sportcarrousel op zondag 24 september 2006
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De opkomst was matig in het begin, maar 
als je de Dendermondse Ijsberen kent en 
op de affi che is vermeld dat de sportcar-
rousel om één start, dan start die ook om 
één uur en inderdaad om klokslag één 
uur werd de eerste ijsbeer te water gelat-
en, mits  een beetje hulp, maar een frisse 
duik was het gevolg. Dorien lag met hele 
hebben en houwen in het water en kon 
daar eerst niet met lachen, maar daarna 
begon ze toch te glimlachen. Zo appre-
cieerden ook in het begin nog de muziek  
die werd afgespeeld aan het zwembad 
en dansten er nog op, maar naar mate 
de namiddag vorderde denk ik toch dat 
er veel vissers met serieuze haat gevoel-
ens zat tegen over de ijsberen, zo denken 
we toch. Xavier moest voor de gelegen-
heid het water trotseren omdat zijn lunch-
pakket met Dino op het water dreef. We 
kregen ook nog bezoek van afgevaar-
digden van de Vlaamse Zwemfederatie, 
het waren trouwens die mensen die het 
voor ons op de vergadering opnamen en 
zo toch een demonstratie ijsberen te kun-
nen geven. Algauw werd hun hart gesto-
len door Aissa die het voortreffelijk deed 
tijdens  de demonstratie en zo andere 



>>

Zo waren we dan ondertussen 30 septem-
ber geworden en kwam de traditionele al-
gemene vergade-ring na de opening van 
het seizoen, omdat er anders te laat ging 
gestart worden met het seizoen. Over de 
opkomst mogen we niet echt klagen al 
waren er weer twee nieuwe leden bij. Na-
dat alle formaliteiten afgehandeld waren 
met de nieuwelingen is het er na vier jaar 
van gekomen om toch eens een deftige 
groepsfoto te maken van de ijsberen. Fo-
tograaf van dienst was Johan, omdat ik 
ook op de foto wou staan. Johan deed 
het voortreffelijk. Van de steiger waar  we 
de pose aangenomen hadden, ging het 
richting steiger om het water te trotseren, 

04 | De algemene vergadering & winter BBQ

met het gekende resultaat dat geduld 
weer een schone deugd was. Het duurde 
langer dan de voorbije trainingen. Maar 
eindelijk iedereen was in het water gew-
eest en we konden ons binnen gaan klaar 
maken voor de algemene vergade-ring, 
dat een deel bijgewoond was door één 
van onze jongste telgen Hinde. Op de 
parking voor de vijver had ze reeds een 
belangrijke titel gekregen, namelijk mas-
cotte van de Dendermondse ijsbe-ren. De 
vergadering liep vlot met de twee kers-
verse bestuursleden Peter en Hans. Hinde 
was Peter gezind omdat ze Peter altijd 
gelijk gaf tot mijn grote vreugde natuurlijk. 
De voorzitter Hans begon waarschijnlijk 
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De algemene vergadering & winter BBQ

kinderen aanzette om ook eens het koele 
water te trotseren. Zo prijkt deze jonge ijs-
beer ook op de website van het VZF. Er 
kwamen in de late namiddag verschil-
lende jonge gasten het buitenbad eens 
trotseren gestuurd door Greetl en Roger 
van het VZF. Ik denk dat sommige niet al-
leen kwamen om te ijsberen en dat Dor-
ien er ook nog voor iets tussen zat. Nadat 
Dino gesneuveld was, sneuvelde ook nog 
een zwemband en twee strandballen. Sp-
ijtig dat de opkomst zo fl auw was, maar 

als goede Dendermondse Ijsberen heb-
ben we ons toch reuze geamuseerd. Ook 
natuurlijk danken we het VZF die ons allen 
een schrijfplank van speedo schonk om op 
die manier toch een beetje professioneler 
over te komen naar het publiek, hetgeen 
ook gelukt is. Ook wil ik Jan Van Damme 
(directeur van het zwembad) bedanken 
voor het gebruik van zijn accommodatie. 
De dag werd uiteraard afgesloten met 
een brede glimlach.



>>
grote honger te krijgen en de vergade-
ring werd uiteindelijk besloten en ging het 
rich-ting Zele waar de opening van het 
winterseizoen doorging met een BBQ. Een 
klein beetje afgeke-ken van de opening 
van het zomerseizoen, maar blijkbaar was 
het geen slecht idee. De opkomst was 
een succes en konden we Diane, Stein 

(die blijkbaar nog steeds leven, maar dat 
we al lang niet meer gezien hadden) en 
Annie ook van de partij waren. De jeugd 
kreeg een volledige uitleg over de wa-
pens bij Thierry en luisterden aandachtig. 
Waarschijnlijk moet Thierry er maar eens 
aan denken om na zijn uren als treinbege-
leider (het vroegere conducteur) rondlei-
dingen te gaan geven in museums. Het 
was heel plezant om zijn hoe de jeugd 

zo aandachtig was. Ondertussen was 
Hans bezig met het vuur van de BBQ aan 
te steken, om de eerste stukken vlees te 
laten bakken. Want we begonnen toch 
serieus honger te krijgen. Voor de gele-
genheid werd de opening gevierd met 
een klein aperitief met schuimwijn en 
chips, het geen serieus in de smaak viel 
van de aanwezigen. Er werd nog serieus 
veel anekdotes op gehaald over wed-
strijden en andere onderwerpen. Onder-
tussen was de jeugd zich buiten kostelijk 
aan het amuseren, de marinade kwam 

04 | De algemene vergadering & winter BBQ
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weer op de gezichten terecht, dat me 
eigenlijk een beetje deed terug denken 
aan de opening van het zomerseizoen. 
Ondertussen werd weer een contract ver-
lengd voor de opening van het zomer-
seizoen 2007, dat toch met succes werd 
afgesloten met Diane. De magen waren 
ondertussen gevuld en werd het tijd om 
de geestrijke drank voor som-mige rijkelijk 
te laten vloeien, zeg maar voor sommige 
heel rijkelijk. Het werd een heus feest ten 
huize Ravestraat 44 en iedereen was het 
na afl oop er mee eens, dit is zeker voor 
herhaling vatbaar en zal ongetwijfeld nog 
herhaald worden.
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De papa’s steken de kroon.

In september was het dan eindelijk zover, 
heel heugelijk nieuws voor de Dender-
mondse ijsberen, er kwamen twee kleine 
ijsbeerinnekes bij. Het plezante was dat de 
twee kleine spruiten op enkele meters van 
elkaar verwijderd lagen en met één dag 
verschil ter wereld kwamen. Hinde Cool en 
Cäto Vinck zijn nu de offi ciële mascottes 
van de Dendermondse ijsberen. De twee 
papa’s waren letterlijk en fi guurlijk in de 
wolken en al stiekem dachten ze er toch 
even aan om met dochterlief even te 
gaan ijsberen, maar de mama’s hebben 
dat zeker niet gehoord. Toch hebben we 
ze hartelijk verwelkomt in Depo Le Cirque 
bij Ramona. Bij het ter perse gaan van het 
vorige dybke was enkel het kaartje van 
Hinde afgebeeld.

05 | Varia

De tweede trap wordt terug 
vastgezet aan de steiger

Onze steiger raakt zo’n beetje door de 
jaren heen in verval, maar om het voor-
lopig onze leden com-fortabel te maken 
hebben Thierry en Hans voorlopige her-
stellingswerken uitgevoerd op een zater-
dag namiddag. De steiger die volledig los 
van de steiger gekomen was, werd terug 
aan de steiger bevestigd. Met grote keper 
nagels en een fl inke hamer werd de steiger 
te lijf gegaan. Na een kleine ingreep bleek 
terug alles in orde te zijn. Toch kon het onze 
jeugdcoördinator het niet nalaten om de 
zaak toch nog even grondig te inspect-
eren en zijn bevinding was dat  alles terug 
veilig was voor de leden. Dus kon ik het 
niet nalaten om even in mijn glazen bol 
te kijken en naar de toekomst van Ha-ino 
te kijken en wat heb ik gezien … Haïno zijn 
toekomstige job zal zijn: eerste controleur 
van de werken. Ik zou zeggen tegen onze 
jeugdcoördinator, succes.

Slippers

Er wordt ook nog eens nadrukkelijk gevraagt om zeker 
de badslippers niet te vergeten voor het naar buiten 
gaan en het binnenkomen van het zwembad, zodat 
de gangen ook nog een beetje proper blijven en zo 
blijven we dan ook weer vriendjes met het onderhoud-
spersoneel van de Olympos.
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>> 05 | Varia

Naar jaarlange traditie werd er weer een 
Halloween georganiseerd aan de steiger 
in Dendermonde. Dan mogen de ijsberen 
naar goeie gewoonte zich verkleden en 
bij sommige hoeft dat niet, het water trot-
seren. Achteraf kan men een soep nut-
tigen en voor de ouderen onder ons le-
kkere jenever. Kok van dienst dit jaar was 
onze materiaalmeester René, die zich als 
een Jeroen Meuse profi leerde ach-ter zijn 
soep. Ik denk moest ik de soep maken, dat 
we op zeer korte termijn veel leden zouden 
ver-liezen. Er werden fakkels aangestoken 
aan de ingang van de steiger, het waren 
trouwens nog de enigste fakkels die nog 
verkrijgbaar waren. De ballonnen werden 
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Het begint stilaan een traditie te worden, elke ijsbeer 
die jarig is tijdens een training wordt een ver-jaardags-
feestje georganiseerd op de steiger en deze keer viel 
de beurt aan Sophie, op 7 november. Sophie kwam 
op de steiger en alles werd meteen in gereedheid ge-
bracht, een heuse verjaardagstaart versiert met vuur-
werk. Sophie was een beetje verbaasd maar genoot 
er toch van en voor Sophie nog vele jaren hé. 

Heuse verjaardagsparty op de steiger

opgeblazen en de fl uoriseerende bandjes 
werden aan de ballons bevestigd. Deze 
werden dan naar goeie traditie in het wa-
ter gesme-ten en de leden moeten daar 
dan achter zwemmen en kunnen zo het 
lichtgevende object bemachti-gen. Voor 
Ronald moet trouwens eens een snel cur-
sus gegeven worden, want hij zwom en-
kel achter de ballons. De ballonnen met 
nog fl uoriseerend materiaal zwom hij ge-
woon voorbij. Het was weer leuk en heel 
geslaagd de halloweenparty van DYB en 
achteraf kwamen er nog mannen van ’t 
stad eens kijken aan de drankstand, maar 
Johan en René waren onverbiddelijk, deze 
mannen moesten hun dorst maar lessen in 
de kantine van de Olympos.

Halloween 2006  in Dendermonde
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De sleutel op bezoek

Er zijn sinds enkele weken gesprekken aan 
de gang met de Sleutel uit Merelbeke. Dat 
is een op-vangtehuis voor mensen die af 
willen van drugs en alcohol. Ze zouden 
graag hebben dat wij hun helpen met 
een ijsberen duik die zal plaats vinden op 
12 januari 2007 in Bredene. Deze mensen 
kwamen eens polshoogte nemen en kijken 
hoe het ijsberen in zijn werk gaat. Chapeau 
voor Charina, Lien en Chiara die als eerste 
het water trotseerden en de mensen van 
De Sleutel deden bibberen toen ze dit 

9

We bestaan al sinds 1973 als Dender-
mondse IJsberen. We hebben dus al talri-
jke seizoenen ge-zwommen in het koude 
water als ijsbeer en wat we dit seizoen 
mee maken hebben we nog nooit mee 
gemaakt. Sinds het seizoen 2006-2007 heb-
ben we een heus promotiemeisje. Inder-
daad de Dendermondse IJsberen hebben 
bijna een promoteam. Op een donkere 
avond aan de Olympos stond Eva op de 
trappen van het zwembad promotie te 
maken voor DYB. Iedereen die passeerde 
kreeg het te horen, kom bij de Dender-
mondse IJsberen. Eva geladen met fl yers 
en haar charmante lach heeft het toch 
een poos uit gehouden. Juist een oudere 
heer kon niet echt met de charmante Eva 
overweg, maar niet getreurd we zullen 
nog veel van Eva horen en lezen.

Promotiegirl van de Dendermondse IJsberen

Meer foto’s van de IJsberen op www.dyb.be

spektakel zagen, wat deze mensen ook 
opviel was de goede sfeer en vooral de 
verjaardag van Sophie. Het is de bedoe-
ling dat wij hun cliënten gaan begeleiden 
tijdens een ijsberenduik om zo een frisse 
start te nemen voor het nieuwe jaar. Het 
zou een beetje lijken op de ijsberen duik 
van Oostende en het is de week erna. Wie 
zin heeft om mee te gaan, geef maar een 
seintje aan mij. Er zou, omdat het vooral op 
een vrijdagnamiddag is, samen gewerkt 
worden met andere ijsberenclubs.
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’T Beloofde een mooie herfstdag te 
worden, die zondag, 17 november. De 
zon was volop van de partij, en de herfst 
toonde haar mooiste kleuren pallet. Dit 
was het decor waarin we onze wedstrijd 
zouden zwemmen. Hans en Filip waren de 
chauffeurs van dienst. Ronald en Thierry 
namen deel aan verschillende wedstrijd-
disciplines  terwijl Filip, Eva, Stefaan en Hans 

06 | Wedstrijd “De Gavers”
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2de IJsberen wedstrijd 2006-07.
“De Gavers” in Geraardsbergen.

de demonstratie mee zwemmen, tijdens 
de pauze. We kwamen maar net op tijd 
aan op het domein. Thierry mocht al spur-
ten om tijdig aan de startlijn te komen. Op 
het strand ontmoetten we ook nog Annie. 
Zij merkte op dat Ronald nog niet aange-
komen was, maar dat verbaast ons niets. 
Hij heeft altijd wel één of andere (onaan-
gename) verassing in petto. De wedstri-
jden verliepen in een razend tempo. Ro-
nald en Annie scoorden vrijgoed, maar 

Thierry behaalde iets minder resultaat. Dat 
werd echter ruim gecompenseerd door 
de drie fl essen “Witkop – Patersbier” die hij 
kreeg voor deelname aan de 100 meter 
schoolslag. Ook de demonstratie zwem-
mers gaven het beste van zichzelf. Als ik 
me niet vergis is het voor Eva de tweede 
keer op verplaatsing. Een dikke profi ciat. 
Doe zo voort. Na de prijsuitreiking konden 
we nog wat stoeien op de speeltuin. 
Vooral Ronald voelde zich hier herboren. 
Zijn kinderlijke natuur kwam duidelijk naar 
boven. Maar niet alleen van Ronald, ook 
Stefaan, Filip, Eva, Hans en Thierry voelde 
zich op hun plaats. De terugkeer verliep 
goed, iedereen was tevreden. Een mooie 
dag zat er weer eens op. ’T Was tof.
En of te sluiten nog een dikke profi ciat 
voor Neptunus Aalst. De organisatie van 
’t feest was voortreffelijk. Hopelijk tot vol-
gend jaar!!!

Thierry  



>> 07 | Eindklassement & Awardshow
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>> 08 | Nieuwe website DYB

www.DYB.be

Waarschijnlijk zullen sommige onder jullie wel al gemerkt hebben dat er een nieuwe 
website verschenen is op www.dyb.be begin dit seizoen.
Alle nieuwe info, mededelingen, kalender, foto’s, ... zijn op deze website terug te 
vinden. Blijkbaar krijgt onze site stilaan meer publiciteit want de gemiddelde unieke 
bezoekers per dag van +/- 40 bij de start van de site is momenteel naar meer dan 
100 unieke bezoekers per dag gestegen.
Alle commentaar op de website mag altijd gestuurd worden naar hans@dyb.be, zo-
dat we de site nog verder kunnen uitbereiden en beter kunnen maken.
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>> 09 | Cartoon by Ronald
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Help Thierry zijn trappist te vinden!!

Cartoon by Ronald Cool



>> 10 | Doop & Eindfeest
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Ons ijsberenseizoen is bijna ten einde. Op zaterdag 31 
maart komen we nog een laatste maal samen om 17.00u 
in ons berenuitrusting  want de nieuwe ijsberen worden 
dan gedoopt. 
Nadien  trekken we naar Zaal De Sportvriend in Grem-
bergen( rond 19.00u) waar ook ons ijsberenklassement 
bekend zal gemaakt worden aan het grote publiek.  
Nieuw dit jaar is, dat er bepaalde awards zullen worden 
uitgereikt worden aan ijsberen, wie en wat zullen jullie 
die avond kunnen ontdekken.
We willen er samen nog een gezellige avond van mak-
en om ons prachtig ijsberenseizoen af te sluiten en aan 
ambiance zal het niet ontbreken.

Dit staat op het menu:
Noorse zalm

Tomaat-garnaal
Runds- en varkensgebraad

½ ei
Kippenfi let of -bout
Hesp met asperges

Senegalgarnaal
Gekookte forel

Gerookte forelfi let
Meloen met hesp

Verse ananas
Hollandse maatjes of haring

Koude aardappelen
Rijst

Groenten (rauwe wortelen, sla)
Fruit (ananas,peren, en perziken)

Sausjes (cocktail, provençaalse en tartaar)

Doop & Eindfeest

Wil je graag mee aanschuiven voor een lekker koud buffet, geef zeker een seintje aan 
één van de bestuursleden zeker voor 24 maart. We hopen natuurlijk op jullie talrijke 
aanwezigheid en de ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Leden van DYB betalen  12 euro en niet leden betalen 14 euro.
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>> 10 | Paasduik & Pannenkoeken festijn
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Op 8 april (paaszondag) gaan de Den-
dermondse IJsberen traditie getrouw de 
paasduik houden dit gaat door in Over-
mere donk (aan de steiger waar de 
bootjes liggen)

Er zal nog een locatie gezocht worden 
waar we ons kunnen omkleden of er zal 
zeker iets aanwezig zijn om ons om te 
kleden.

De paasduik zelf zal starten om 14 uur.
We hopen op een talrijke aanwezigheid.

Iedereen is welkom 

Wegens omstandig heden zal na de paas-
duik het pannenkoeken festijn niet door-
gaan bij Thierry omdat deze verhinderd 
is.

Het pannenkoeken festijn zal een week 
na de paasduik op zaterdag 14 april door-
gaan in de Ravestraat 44 in Zele, om 17u.

En natuurlijk zal ook dit jaar de paashaas 
paaseitjes verstopt hebben. (hopelijk dit 
jaar niet te moeilijk, zodat we ze nu wel 
allemaal terug vinden)

Voor de liefhebbers zal een mogelijkheid 
voorzien worden om een ijskoude douche 
te nemen.

Iedereen is van harte welkom.

Graag een seintje als je erbij gaat zijn.

Paasduik

Pannenkoeken festijn & Paaseikes rapen



>> 11 | Reclame
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De shop is nog steeds open …

T-shirt DYB    6,00 euro
Training DYB    25,00 euro
Sportzak DYB   15,00 euro
Latex Badmuts   1,25 euro
Siliconen badmuts   7,50 euro
Pluche ijsbeer klein  3,00 euro
Pluche ijsbeer groot  5,00  euro

IJsbeertjes verkoop !

Dit jaar wordt er geen truffelverkoop 
gehouden zoals vorig jaar maar gaan 
we pluchen ijsbeersleutelhangers 
verkopen voor slecht 1 euro. 
We hopen dat elk lid er toch 
minstens 10 stuks verkoopt. 
Met de opbrengst gaan we 
truien bestellen.
De ijsbeertjes kunnen verkre-
gen worden bij Ronald of Hans.

€ 1
slechts

Te bestellen bij Rene D’Hollander   tel. 0485 78 06 41  email: rene.dhollander@skynet.be



>> 12 | Krasse uitspraken en gebeurtenissen
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Krasse uitspraken en gebeurtenissen

…PVDL zat wordt van Kidibul…

…Thierry zelfs in netten klimt voor tripel …

…Dat Joline met water in de mond klinkt als “Blubbubbubbub” zoals de echte…

…Dat Matthias een nieuwe stijl ontwikkeld heeft om in het water te springen waar 
veel toeschou-wers komen naar kijken…

…Tegenwoordig alle ijsberen iets met hun knie hebben…

…De training tegenwoordig om half 8 begint…

…Dat Chiara graag kennis zou maken met een clochard omdat ze over niks anders 
spreekt…



>> 13 | Kettingbotsing

Kettingbotsing met: Stefaan van Acker

Nieuw vanaf dit boekje is de “Kettingbotsing”. 
Hier wordt via een vragenlijst een andere kijk op een lid gedaan.
Het is de bedoeling dat dit lid de volgende aanduid.

Naam: Van Acker
Voornaam: Stefaan
Roepnaam: Stef(ke)
Geboortedatum: 10/06/1989 
Woonplaats: Eksaarde
Hobby’s: ijsberen, mini 4-takt, weggaan met vriend(inn)en
Lievelingseten: biefstuk met frietjes
Haarkleur: donkerblond/bruin
Kleurogen: bruin denk ik (ge moet maar nekeer kijken he)
Lengte: 1m84
Schoenmaat: 44
Geslacht: man
Lievelingsdier: hondjes
Geluksgetal: 13
Lievelingskleur: rood
Mooiste land: Spanje
Ik ben een beetje verliefd op......: goeie vraag :-)
Ergste nachtmerrie: helemaal alleen zijn
Mijn dagelijkse soap: thuis :-)
Leukste geschenk: reiske naar de zee voor mijne verjaardag vorig jaar
Lijfspreuk: pain is temporary, pride is forever
Ik ben jaloers op: socialere mensen dan mij
Mijn idool is: lennard ex gitarist van janez detd
Favoriete groep: Janez Detd
Lievelingsdrank: blonde leffe
Beste fi lm: scary movie
Mijn mooiste moment bij de IJsberen? 

 vuurshow in Rekkem en terugreis in Hans zijne auto
Wie vinde het leukste van het andere geslacht van de ijsberen?

 Sophie

En de volgende is: Ronald
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>> 14 | Agenda
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Activiteiten & Wedstrijden in voorruitzicht 

Wat Wanneer    Wanneer     Club
Wed Zondag 14 januari 2007 Lac van Loppem    BYK
Wed Zondag 28 januari 2007 Boom     KZCY
Wed Zondag 11 februari 2007 Zwembad Olympos   DYB
Wed Zondag 25 februari 2007 Overtocht Maas    CRNH

Act Zaterdag 31 maart 2007 Doop van nieuwe ijsberen  DYB
Act Zaterdag 31 maart 2007 Eindfeest + huldigingen  DYB 
Act Zondag 8 april 2007  Paasduik in het donkmeer  DYB
Act Dinsdag 1 mei 2007  Opening van het zomerseizoen 
      in de Bijlokestraat 14 te 
      Dendermonde    DYB

Jarigen December - Januari - Februari 

december
Haïno Sens     donderdag 14 december 06  (16 jaar)
Didier Schelfaut    zondag 24 december 2006  (21 jaar)

januari
Thierry Smulders     vrijdag 12 januari 2007   (46 jaar)
Honoré De Blieck    zondag 21 januari 2007   (64 jaar)

februari
Opjhelia De Peet    maandag 12 februari 2007  (14 jaar)
Marijn Van Cauwenberghe  zondag 18 februari 2007   (16 jaar)
Lieselot Lelie    zondag 18 februari 2007   (13 jaar)
Edward Van den Broeck  maandag 19 februari 2007  (42 jaar)

Redactie Dybke 22

Redactie    Medewerkers   Eindredactie
Peter Van Doorsselaer  Haïno Sens    Hans Baeyens
Ronald Cool    Thierry Smulders
     Stefaan van Acker
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Het Bestuur 

Voorzitter - Webdesigner - Eindredacteur Dybke

Hans Baeyens – Nieuwe Kouterdreef 1 – 9240 Zele
tel. 0486 60 70 72  email: hans@dyb.be

Secretariaat

Peter Van Doorsselaer – Kouterstraat 144 – 9240 Zele
tel. 0475 65 20 63  email: Peter.Van.Doorsselaer@vmw.be

Materiaalmeester – technieker - DYB shop

Rene D’Hollander – Dijkstraat 83A – 9200 Dendermonde
tel. 0485 78 06 41 email: rene.dhollander@skynet.be

Penningmeester

Ronald Cool – Verbindingstraat 38 – 9240 Zele
tel. 0494 72 10 24  email: ronald.cool@telenet.be

Jeugdverantwoordelijke

Haïno Sens - Dijkstraat 83A - 9200 Grembergen
email: sensiboy@gmail.com

Bestuurslid

Marc Vinck – Azalealaan 11 – 9180 Moerbeke-Waas
gsm 0486 02 19 91


